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El camí decidit del poble català cap a l’Estat propi ha fet que 
hagin aparegut manifestacions infundades i declaracions 
demagògiques dels qui no volen deixar exercir la democràcia 

}  Alicia Sanchez Camacho:  "Debilita 
la marca Cataluña y la marca 
España, y genera más inestabilidad 
a las inversiones que puedan llegar” 
 

}  Soraya Sáenz de Santamaría: El 
Gobierno advierte que una deriva 
independentista en Catalunya 
alejaría la inversión extranjera 

}  Ministerio de Asuntos Exteriores 
(García-Margallo): “La secesión 
tendría efectos adversos sobre los 
flujos comerciales, el turismo y la 
inversión extranjera” 
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La darrera d’aquestes “aportacions” que no se sustenten en 
dades l’ha feta Pere Navarro, primer secretari del PSC 

}  Pere Navarro:  ”Hem de fer que 
Catalunya sigui un país atractiu 
perquè vinguin inversions. I avui hi 
ha inversors que tenen por de venir 
a Catalunya a col·locar els seus 
diners i crear llocs de treball perquè 
veuen que la situació política a 
Catalunya és molt inestable, perquè 
el tema del 2014 està molt present, i 
perquè hi ha una gran inseguretat 
jurídica i política per a aquestes 
empreses” 
(10 d’agost de 2013) 



4 

Els empresaris e inversors tenen en compte per les 
seves decisions una anàlisi DAFO i no les opinions dels 
que han enganyat sistemàticament a la UE i han portat 
Espanya al col·lapse econòmic i a un deute impagable 

}  En una economia global la Inversió Estrangera 
Directa (IED) esdevé estratègica i analitza 
molt acuradament les seves alternatives 
abans d’invertir 

}  La selecció de l'emplaçament geogràfic per 
part d'una entitat multinacional per a la 
realització d'activitats d'R+D és el resultat 
d'una complexa anàlisi multifactorial, en la 
qual influeixen les diferents estratègies de la 
casa matriu, el potencial de la filial i les 
característiques del país receptor  

}  Dins d'aquest últim grup s'inclouen factors 
com la dotació en infraestructures de suport 
de les activitats d’R + D, el sistema legal de 
protecció de la propietat intel·lectual i els 
incentius financers i fiscals, entre d'altres  
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Catalunya ofereix un model competitiu i obert al món, que 
permet estimular el creixement econòmic i el benestar 
social 
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§  En el període 2006-2010 el número d'empreses estrangeres a Catalunya va créixer 
un 13%, assolint a finals de 2010 un total de 3.381 empreses, en un escenari on els 
fluxos globals d'inversió directa estrangera estan dibuixant una escena internacional 
nova. 

§  És notable la concentració d'empreses estrangeres a Catalunya amb relació a les 
implementades a Espanya. Això és particularment accentuat en el cas d'empreses 
japoneses (85%), d’Itàlia (67%), nord-americanes i franceses (63% i 62%, 
respectivament). 

Catalunya és un territori geoestratègic com a plataforma 
per a les empreses multinacionals 

Foreign 
investment in 

Catalonia with a 
total of 3,381 

companies and 
corporations 
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Les empreses saben que una Catalunya amb Estat propi 
potenciarà una economia molt potent dins un privilegiat 
espai geoestratègic al sud d’Europa 

I així ha començat la carrera per agafar posicions operatives i estratègiques 
dins el nou Estat Català (tercera regió més atractiva de Europa) 

Ernst & Young’s attractiveness survey 2013 
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On Catalunya pot liderar la 11a Megaregió mundial: 
l’Eurosunbelt 

}  Sigui quina sigui l’evolució politica de la UE, des de més integració política, fiscal i 
bancària fins  l’altre extrem, amb una Europa consolidada a dues velocitats i 
monedes, el model europeu es basarà en potenciar les zones d’alta eficiència 
econòmica com Catalunya, que guanyaran un pes polític considerable. 

}  Catalunya pertany a una Megaregió o unitat econòmica anomenada Eurosunbelt, 
juntament amb València, Barcelona, Marsella i Lió com a ciutats principals però 
amb un continu de rerepaís o hinterland1 molt important.  

}  La Megaregió Eurosunbelt és l’onzena del món en potència econòmica, amb un 
PIB de 610 bilions de dòlars i 25 milions d’habitants.  

}  Els principals socis comercials de  
     Catalunya són avui: Aragó, França,  
     Madrid, València, Alemanya i Itàlia. 
 

The Rise of  the Mega Region.  
Richard Florida, oct 2007 
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Tot i la competència deslleial, Catalunya atrau molt més els 
inversors internacionals que Madrid 

}  Moltes seus de multinacionals s’han traslladat de Catalunya a Madrid els darrers 
anys per l’efecte de capitalitat: Merck (2007), Abbott (2010), Deutch Bank (2010), 
Ausonia (2012), Cobega (2012), Schlecker (2013) 

}  Segons l’estudi fet per ESADE “La inversión estrangera en el área de 
Barcelona” (Abril 2012), els experts veuen com a debilitat per invertir-hi que 
Barcelona no sigui capital d’Estat 

Segons FDI European Cities and Regions del 2012-13,  
Catalunya és la 2a millor regió d’Europa després de North-Westfalia 

Font: Financial Times, ESADE 
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Des que Catalunya va dir al món que volia un Estat propi les 
inversions empresarials al sector industrial no han parat de 
créixer 

Font: Invest in Catalonia, Generalitat de Catalunya 
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De diferents països i sectors hi ha una continua i creixent 
arribada de noves inversions 
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Tant per part d’empreses catalanes internacionalitzades 
com multinacionals estrangeres  
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Aquest flux inversor incrementa la nostra competitivitat i 
genera llocs de treball 
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Principals inversions anunciades des de l’11S de 2012 
fins a juny 2013 (1/2) 

Nom empresa	   Pais origen	   Zona	   Sector	  
1	  Rakuten	   Japó	   Àsia	   TIC	  
2	  Banc Mundial	   Internacional	   Internacional	   Financer	  
3	  Nissan	   Japó	   Àsia	   Automoció	  
4	  Novartis	   Suïssa	   Europa	   Farmàcia	  
5	  Clariant	   Suïssa	   Europa	   Industrial	  
6	  Booking 	   Holanda	   Europa	   TIC	  
7	  Europastry	   Catalunya	   Europa	   Alimentació	  
8	  Coty 	   USA	   Amèrica	   Industrial	  
9	  Desigual	   Holanda	   Europa	   Moda	  

10	  
Royal Caribbean International 
Ltd	   USA	   Amèrica	   Lleure	  

11	  IBM	   USA	   Amèrica	   TIC	  
12	  INSA	   USA	   Amèrica	   TIC	  
13	  Bricomart	   España	   Europa	   Construcció	  
14	  Omron	   Japó	   Àsia	   Industrial	  

15	  Maschiopak Ibèrica 	   Itàlia	   Europa	   Industrial	  
16	  BTGPactual	   Brasil	   Amèrica	   Financer	  

17	  Investindustrial	   Itàlia	   Europa	   Lleure	  
18	  Partners Group	   Suïssa	   Europa	   Financer	  
19	  Benetach Investment	   Holanda	   Europa	   Financer	  
20	  ETL Motors	   Israel	   Àsia	   Automoció	  
21	  Ikea	   Suècia	   Europa	   Distribució	  
22	  Cefdex	   Alemanya	   Europa	   Financer	  
23	  HP	   USA	   Amèrica	   TIC	  
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Principals inversions anunciades des de l’11S de 2012 
fins a juny 2013 (2/2) 

Nom empresa	   Pais origen	   Zona	   Sector	  
24	  Nexeo	   USA	   Amèrica	   Industrial	  
25	  NTT	   Japó	   Àsia	   TIC	  
26	  Fox Head	   USA	   Amèrica	   Moda	  
27	  Dolby	   USA	   Amèrica	   TIC	  
28	  T-Systems	   Alemanya	   Europa	   TIC	  
29	  Verytinta	   Catalunya	   Europa	   Distribució	  
30	  Puratos	   Bèlgica	   Europa	   Alimentació	  
31	  Grimaldi Lines	   Itàlia	   Europa	   Lleure	  
32	  Nestlé	   Suïssa	   Europa	   Alimentació	  

33	  
Royal Melbourne Institute of 
Technology	   Austràlia	   Internacional	   Construcció	  

34	  Engel & Volkers	   Alemanya	   Europa	   Construcció	  
35	  GFT	   Alemanya	   Europa	   TIC	  
36	  Konecta	   España	   Europa	   TIC	  
37	  Value Retail	   Anglaterra	   Europa	   Distribució	  
38	  Ileos	   Francia	   Europa	   Industrial	  
39	  Mango	   Catalunya	   Europa	   Moda	  
40	  Neinver	   Internacional	   Internacional	   Distribució	  
41	  Netcentric	   Suïssa	   Europa	   TIC	  
42	  Transax	   Canadà	   Amèrica	   TIC	  
43	  Moehs	   USA	   Amèrica	   Farmàcia	  
44	  Telefònica	   España	   Europa	   TIC	  
45	  Marfeel	   Catalunya	   Europa	   TIC	  
46	  Corning Incorporated	   USA	   Amèrica	   Industrial	  
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Les inversions anunciades són majoritàriament a sectors de 
valor afegit mitjà-alt, per un import previst de quasi 2.400 
MM euros i 9.000 llocs de treball 

Alimentació 
6,1% 

Financer 
29,3% 

Moda 
14,6% 

TIC 
16,5% 

Automoció 
9,6% 

Distribució 
8,1% 

Farmàcia 
4,1% 

Industrial 
2,6% 

Construcció 
0,2% 

Lleure 
8,7% 

Inversió per sector econòmic 

Alimentació 

Financer 

Moda 

TIC 

Automoció 

Distribució 

Farmàcia 

Industrial 
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32%	  

10%	  

53%	  

6%	  
Inversió	  per	  origen	  

Amèrica	   Àsia	   Europa	   Altres	  
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Les oportunitats que generarà una Catalunya independent 
business friendly fa que el sector empresarial tant català 
com estranger no tingui por d’invertir al país 

}  La conclusió clara és que el camí cap a l’Estat propi no afecta negativament 
l’activitat econòmica empresarial. 

}  Els empresaris catalans estem decidits, perquè fa temps que sabem que el 
mercat no és Espanya sinó que és el món. Hi ha molts mercats que podem 
conquerir si tenim l’eina adequada per fer-ho i aquesta eina és l’Estat 
català. 

}  Els plans de negoci i les inversions associades no es poden fer sense 
contemplar l’escenari d’una Catalunya independent que modificarà 
radicalment a millor el panorama econòmic català.  

}  Els empresaris saben gestionar els canvis d’entorn i les transicions a nous 
escenaris. Ara toca comptar amb un nou Estat català que defensarà el 
nostre teixit econòmic i social. 

}  Els qui estenen el discurs de la por entre els empresaris són els qui, en 
paral·lel, van preparant un “Pla B” propi per beneficiar-se només ells quan 
es produeixi la separació. 
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Només	  amb	  un	  estat	  propi	  Catalunya	  
	  serà	  econòmicament	  viable.	  

Empresaris per l’Estat propi 

www.ccncat.cat	  	  	  	  	  info@ccncat.cat	  


